
 

 

  
  
  
  

  معنایی زندگی معناداری و بی
  ■ياحمد محمدي احمدآباد

  چكيده
است كه در طول تاريخ حيات انسان مطرح بوده هاي اساسي  معنا و هدف زندگي، يكي از پرسش

ترين پرسش زندگي، كه همان فلسفه و هدف زندگي است، پيوسـته   است. انسان در مقابلِ بزرگ
كننده است. در مقام پاسخ، فيلسـوفان دربـاره معنـا و نيـز هـدف       به دنبال پاسخي منطقي و قانع

گرايانـه و برخـي،    رخي از اين تفسيرها مادياند. ب زندگي، تبيين و تفسيرهاي گوناگوني ارائه داده
 يا دانند. در مقابل، دسـته  معنا مي از فالسفه، زندگي را پوچ و بي يپنداري و خيالي است و گروه

جويند و تحقق آن را در مقام عمـل بـه    از فيلسوفان، معناي زندگي را در خداباوري و بندگي مي
و  مياي معناداري زندگي را از نظـر اسـالم تبيـين كنـ    دانند. در اين مقاله برآنيم تا معن بندگي مي

منـدي   مبناي تفكر پوچي را كه از سوي برخي از متفكران غربي ارائه شده اسـت، نقـد و هـدف   
. هـدف در ايـن تحقيـق    مييشناسي اثبات نمـا  جهان و معناداري زندگي انسان را از منظر هستي

   .و نقد تفكر پوچي است يزندگ يراثبات معنادا
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  مقدمه
ترين پرسش  زندگي مقوله پر رمز و رازي است كه از جهات مختلف قابل بحث است. اساسي

معناست و با مرگ همه چيـز تمـام    درباره زندگي اين است كه: آيا زندگي معنادار است يا بي
شود؟ و اگر معنادار است، معنا و هدف زندگي چيست و راه رسيدن بـه آن كـدام اسـت؟     مي

 و نكنـد  توجـه  زنـدگي  معنـاي  به انسان اين موضوع از آن نظر است اگرضرورت و اهميت 
 الگوهـاي  اساس بر را خويش عملي و اعتقادي رفتارهاي تواند نمي نشناسد، را زندگي هدف

 حيـات  سرمايه رفتن ازدست شاهد بايد نتيجه، در دهد و سامان هستي هاي واقعيت از برگرفته
دارد. توجـه بـه    قـرار  اولويت اول جايگاه در زندگي فلسفه و معنا تبيين بنابراين،. باشد خود

دارد تا روش زنـدگي را بـر اسـاس معنـا و هـدف       فلسفه وجودي زندگي، انسان را بر آن مي
رو، تبيين معناي زندگي و معناي معناداري و راه معنادار شدن آن و نيـز    زندگي برگزيند. ازاين
  ست.ترين مسائل زندگي ا نقد تفكر پوچي از مهم

كند، بلكه مـراد   مراد از معناي زندگي اين نيست كه اين واژه بر چه مفهومي داللت مي
معنـاي   نيـز بـه  » معناداري زنـدگي «فلسفه وجودي زندگي است. در نتيجه، معنا در تركيب 

داري زندگي است و در مقابل، مراد از پوچي، بيهودگي زندگي است؛ بدين معنا كـه   هدف
شود. اين نوشتار درصدد اثبات معناداري زندگي و ابطال انديشه  ميبا مرگ همه چيز تمام 

  پوچي است.
 بـه  گـاه  ،»هـدف « به گاه آن، از كه است حقيقتي همان زندگي، معناي بحث در »معنا«

 نيـز  زنـدگي  از مـراد  بديهي اسـت  .كنند مي تعبير »زندگي چرايي« قالب در گاه و »ارزش«
 ،»چيسـت؟  زنـدگي  معنـاي «. اسـت  آن فلسفي نايمع مراد بلكه نيست، بيولوژيكي حيات
 زنـدگي  از يعنـي هـدف   كنـد؛  مـي  توجيه را آدمي زندگي و حيات فلسفي دليل چه يعني

 بـه  رسيدن جهت در اگر كه باشد هدف كدام تحقق درصدد بايد زندگي با انسان ؟چيست
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  شود؟ مي معنا بي زندگي نباشد، اگر و معنادار زندگي باشد، آن
 شـود؛  مي روشن نيز پوچي معناي زندگي، معناداري معناي شدن روشن بديهي است با

 معنـاداري  و زندگي پوچي ميان نسبت. است زندگي معناداري برابر در زندگي پوچي زيرا
رفتارهاي انسان بـر   و مجموعه اعتقادات يعني زندگي، است. ملكه و عدم ميان نسبت آن،

زنـدگي سـامان    هـدف  راستاي ان اگر دراساس مقتضاي اعتقادات. اعتقادات و اعمال انس
 آن بـر  زنـدگي   بايسـته  هـدف  كـه  نيابـد  سامان نحوي و اگر به ،يابد، متصف به معناداري

 و زنـدگي  معنـاداري  بنابراين،. شود مي معنايي بي و پوچي به متصف زندگي شود، مترتب
 زنـدگي  هـدف  جهـت  در زندگي نبودن و بودن از كه اند انتزاعي وصف دو زندگي پوچي
   .   شوند مي انتزاع
  هاي بحث معناداري زندگي   فرض پيش

الف) محور بحث زندگي انسان است كـه از جهـات متعـددي از زنـدگي غريـزي ديگـر       
  .داردحيوانات تمايز 

هـاي   توانـد بـه صـورت    ب) زندگي انسان چون با آگاهي و اختيار همراه اسـت، مـي  
ضرورتاً هر هـدفي سـازنده معنـاي زنـدگي     كه  سوي اهداف متنوع سامان يابد مختلف به

  نخواهد بود.
از تولد تا مرگ و پس از آن، مورد بحث اسـت،  » كلِ فرايند زندگي«ج) در اين بحث 

معنا باشـد،   گرچه اگر كل، معنادار يا بي ؛ها يا اجزاي آن ها يا قطعه نه صرفاً برخي از لحظه
  معنايي اجزا نيز تابع كل است. معناداري يا بي

مـورد  » جهـان هسـتي  «ل زندگي انسان در درون يك متن و زمينه خاصي به نـام  د) ك
توان به بررسي معنـاداري   بدين معنا كه با ناديده گرفتن اين متن و زمينه، نمي ؛بحث است

معنايي زندگي در معناداري زندگي پرداخت؛ زيرا كل زندگي انسان، خـود جزئـي از    يا بي
تـوان   است و با غفلت از كل نظام هستي نمـي » هستي جهان«تر به نام  يك مجموعه بزرگ

پرسش از هستي خاص انسـاني و زنـدگي    ،د. بنابراينكرزندگي را مشخص   معناي بايسته
به بحث از خود هستي وابسته است. اگر ما جهان را نامعقول، بي آغاز و انجام و بدون  ،او

فـرض،   بـا ايـن پـيش   هرگونه طراحي از روي عقل و حكمت و محصول تصادف بدانيم، 
بحث از معناداري جزء كوچكي از اين مجموعه عظيم، بـه نـام معنـاداري زنـدگي كـاري      

انگيز قـرار   فرضي، ما در درون يك كل عظيم و شگفت چون با چنين پيش ؛فرجام است بي
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چيز بـا تصـادف تبيـين      داريم كه هيچ نوع ضرورت و عقالنيتي بر آن حاكم نيست و همه
شـود   ست وجود انسان نيز در درون اين كل بر اساس تصادف تحليل ميشود. طبيعي ا مي

  معناست. و سخن گفتن از معناداري زندگي بي

  مباني و علل تفكر پوچي  و معناداري زندگي
ويژه  بهبشري، در جوامع  انديشه پوچي. انسان مدرن استي هامعناي زندگي يكي از دغدغه

دستيابي انسان به صـنعت و تكنيـك، رو   لمي و غرب، پس از رنسانس و انقالب ع جهاندر 
امـور متعـددي    درباره علل ايـن تفكـر،  شناسان شناسان و روان جامعه داشته است. به فزوني
از جمله عوامل درونـي و  را  آنتفسير  از ناتوانيويژه  بهها و ها، شكستها، ناكاميمانند رنج

درباره اينكه دقيقاً چه عواملي در بروز و رواج اين تفكر نقش  دانند.انگاري مي  اجتماعي پوچ
    هاي گوناگوني ارائه شده است. دارند و سهم هركدام چقدر است، ديدگاه

 هـايي  انسـان  آنها معتقدند .دانند ميضعف يا عدم ايمان ديني  را ترين عاملمهم برخي
ضـعف در   دليـل بـه   اسـت، رده به خدا ايمان ندارند يا ايمان به خدا در آنها رسوخ نك كه

خـدا را   دهند. چنـين افـرادي چـون    اي اعتقاد به خدا را از دست مي با اندك شبهه ،عقيده
و جايگاه خود  خودكنند و به دليل آنكه  ميفراموش نيز ، حقيقت خود را كنند ميفراموش 

بـديهي اسـت چنـين     شـود.  مـي معنـا  بـي  شـان راي، زندگي بكنند ميگم  را در نظام هستي
خود را در يك بحـران روحـي و    ،دنهايي آنگاه كه به هدف و معناي زندگي بينديش انسان

كـه همـان    ـ  تـرين سـؤال زنـدگي    د و در مقابلِ بزرگنبين سردرگمي آزاردهنده گرفتار مي
  د.  نگرد كننده مي پيوسته به دنبال پاسخي منطقي و قانع ـ فلسفه و هدف زندگي است

ارائـه   گونـاگوني هـاي  تفسير ،و نيز هدف زندگي اره معنابفيلسوفان دردر مقام پاسخ، 
 ،خيـالي اسـت. در مقابـل    ، پنـداري و گرايانه و برخي اند. برخي از اين تفسيرها ماديداده

بيني توحيـدي بـر    . در جهانندجويمعناي زندگي را در خداباوري مي ،برخي از فيلسوفان
آنچـه در ايـن    و كنـد  بندگي معنا پيدا مـي هاي اسالم، زندگي با خداباوري و  اساس آموزه

بينـي   مبتني بر جهـان  ،تبيين معناي زندگي بر اساس خداباوري ،تحقيق به دنبال آن هستيم
 عمـل بـر  در در اسالم است. در اسالم، معناي زنـدگي   با تكيه بر نقش بندگي و توحيدي

ـ  يابـد  هاي دين (اسالم) در راستاي هدف خلق عينيت مـي  اساس آموزه دگي را بـراي  و زن
  كند. انسان معنادار مي
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مفهوم معنـا و معنـاي زنـدگي، و سـپس     يعني دو مفهوم اصلي،  ما در اين نوشتار ابتدا
هـدف   و مفاهيم فرعي، مانند معناي پوچي، پوچي فلسفي، پـوچي مطلـق، پـوچي نسـبي    

  كنيم. عنوان مفاهيم كليدي بحث، بررسي مي به را زندگي

  معناي زندگي  از پرسشدر » معنا«مقصود از 
، به آن معنا كه ماهيت مسـتقل از ذهـن داشـته    نيست معناي زندگي از قبيل معاني حقيقي

عنـوان مفهـوم و    خارجي نيست تا معناي آن به يباشد؛ زيرا زندگي داراي ماهيت و مابازا
معناي انسان بر انسـان   بارهطوركه در آن ؛صورت ذهني آن، بر ماهيت خارجي منطبق باشد

شود، مـا در   ميمطرح از معناي زندگي  پرسشوقتي  ،خارجي منطبق است. از سوي ديگر
اسـت؛ يعنـي     مشتركي نيستيم كه مشخصه تمام موجودات زنده يها جوي ويژگيو جست
هاي حيات و زنده بودن چيست. كاربرد زبـاني و اوليـه واژه    اين نيست كه ويژگي پرسش

مجهـول اسـت و   » زنـدگي «يعني مراد اين نيست كه معنـاي واژه   ؛د نيستزندگي نيز مرا
 يمفهـوم  ،كند. مفهوم زندگي بر چه مفهومي داللت مي» زندگي«اين است كه لفظ  پرسش

جاري در حيـات انسـان    آن را از فرايند انتزاعي و از معقوالت ثانيه فلسفي است كه عقل
چه ذهن مفهـوم   ؛زاعي در خارج جريان داردمحكي و مصداق اين معناي انت .كند انتزاع مي

نكند. ذهن مفهوم زندگي را از فرايند حيات انساني انتزاع  يا(زندگي) را از آن انتزاع بكند 
وسيله آن، از جريان جـاري و سـاري بـر     بدين منظور كه در مقام تفهيم و تفهم به ؛كند مي

خود فرايند زنـدگي   ،ق اين مفهومبنابراين، مطابق و مصدا نمايد. ميحيات انسان حكايت 
معنـاي   :اين است كه پرسشاست كه مستقل از اعتبار و ذهن آدمي در جريان است. حال 

  كنيم چيست؟ فرايندي كه از آن به زندگي تعبير مي

  راه شناخت معناي زندگي
معناي زندگي  ،معناي زندگي تابعي از زندگي و زندگي نيز تابعي از انسان است. در نتيجه

قـرآن معنـاي    :انـد  گفتـه شناسي است. بر همـين اسـاس    هاي مباحث انسان از زيرمجموعه
شدن زندگي را به  كند و نيز راه معنادار انسان تبيين مي زندگي را بر اساس حقيقت انسانيِ

ــي  ــان م ــان نش ــد.  انس ــا(ده ــا ی َه یُّ
َ
ــِذیَن  أ ــوا الَّ ــَتِجیُبوا آَمُن ــهِ  اْس ــوِل  َو  ِللَّ ُس ــاُکْم  ِإذا ِللرَّ ــا َدع  ِلم

نداي اين پيامبر را بپذيريد كه شما  ،يدا هاي كساني كه ايمان آورد« )؛34)، 8(انفال()ُیْحِییُکم
. ايـن سـخن بـدان    »بخشـد  كند كه پذيرفتن آن به شما حيات مـي  را به حقيقتي دعوت مي

 ويابـد   مـي معناست كه حقيقت انسان بر اساس ايمان و پيـروي از هـدايت الهـي تحقـق     
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  .است انساني وجود مبدأ وخدا  بهرجوع  انسان شناخت راه نيبهتر
اين نكته  .شناساند يمي انسان، انسان را وجود مبدأيه ناح از كه استي مرجعتنها  نيد

 نيـي تع ،يزنـدگ  نظـام  نيتـدو  ،انساني اخرو وي ويدني ازهاين نيتأم كه استنيز روشن 
 شـناخت  ، بـدون نسـان اي اخـرو  وي ويدن اتيح ريمس ميترس و ،انساني فيوظا و حقوق

در انديشــه  .)167-185، ص4ج ،1382 ،يســبحاننــك: ( ســتينپــذير  امكــان اوت قــيحق
تكليف بر اسـاس اختيـار و انتخـاب آگاهانـه      بر عبوديت و با تكيه شناسي اسالمي، انسان

هاست كه رخدادهاي اجتمـاعي را تحقـق    اختيار و آگاهي انسان اصل و گيرد، صورت مي
بـر چنـين پايگـاه     معنـاداري زنـدگي   طبيعـي اسـت كـه بنيـان نهـادن نظريـه      د. شـ بخ مي

هرحـال، بـا    . بـه خواهد داشـت  در ارائه معناي زندگيرا  شناختي، نتايج خاص خود انسان
پـردازيم و معنـاي    هاي قرآن مـي  نگاه، به تبيين حقيقت انسان بر اساس آموزهاين توجه به 

 گيريم.   حقيقت انسان پي مي  قرآن درباره هاي آموزهزندگي را بر اساس 

روشني داللت دارند بر اينكه حقيقت انسان، همـان نفـس و روح آدمـي     آيات قرآن به
خداي سـبحان از   هاي روحي با بدن و صفات بدني متفاوت است. است. صفات و ويژگي

. دانـد  نمـي  شا را بـه جنبـه مـادي    اوولي انسـانيت   ،كند انسان به عظمت و بزرگي ياد مي
امر مشترك بين انسان  ،ماديت؛ زيرا شود نمي شمردهبديهي است جنبه ماديت انسان امتياز 

 ،كنـد  موجـودات ممتـاز مـي    ديگرحيوانات است. آنچه خلقت انسان را از خلقت  ديگرو 
ـ ن جديد تعبيـر مـي   يهمان چيزي است كه قرآن از آن به خلق و انشا خلـق   يد. انشـا ماي

   :سان استان هاي ويژگيجديد از 
ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطین( ُثمَّ َخَلْقَنا  * َقراٍر َمِکیٍن  یُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة فِ  ٍ * َوَلَقْد َخَلْقنا ااْإلِ

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامـًا َفَکَسـْوَنا اْلِعظـاَم َلْحمـًا ُثـمَّ  النُّ
 
َ
ْحَسُن اْلخاِلِقینأ

َ
ُه أ ناُه َخْلقًا آَخَر َفَتباَرَك اللَّ

ْ
  )؛١٤-١٢)، ٢٣(مومنون( )ْنَشأ

)  اي در قرارگاه مطمئن (رحم اي از گل آفريديم، سپس او را نطفه انسان را از عصاره ما و
صـورت مضـغه    ه)، و علقـه را بـ   صـورت علقـه (خـون بسـته     داديم، سپس نطفه را به قرار

هايي درآورديـم و بـر    صورت استخوان ه)، و مضغه را ب گوشت جويده شده(چيزي شبيه 
پـس بـزرگ اسـت     .اي داديـم  را آفـرينش تـازه   ها گوشت پوشانديم، سـپس آن  استخوان

  خدايي كه بهترين آفرينندگان است.

اي در  نطفـه  ،اي از گـل  شـمارد: عصـاره   قرآن مراحـل خلقـت انسـان را چنـين برمـي     
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ها بـا گوشـت.    پوشاندن استخوان و ها گيري استخوان شكل ،مضغه ،علقه ،جايگاهي استوار
 ، وليگفتني است حيوانات نيز همه اين مراحل را به همين شكل يا با اندكي تفاوت دارند

 يدر اين آيات، پس از بيان مراحل خلقت جسمي و مادي انسان، خداي سـبحان از انشـا  
ناُه َخلْ (دهد:  خلق ديگر خبر مي

ْ
ْنَشأ

َ
ْحَسُن اْلخاِلِقینُثمَّ أ

َ
ُه أ وجه تمايز انسان  .)قًا آَخَر َفَتباَرَك اللَّ

برخورداري وي از مرحله ممتازي است كـه قـرآن از    ،ر حيوانات در مراحل خلقتديگاز 
  كند. آن به خلق جديد تعبير مي

  معناداري زندگي در اسالم
ه مردگـان، و خـود را   گروه زندگان و گـرو  :كند مردم را به دو گروه تقسيم مي كريم قرآن

 بـاره  ترين آيات قـرآن درايـن   شايد صريح نمايد. عامل حيات و پيغمبر را محيي معرفي مي
سـوِل اذا َدعـاُکْم ِلمـا ُیْحیـیُکْم (: باشدسوره انفال  24آيه  ِه َو ِللرَّ ذیَن اَمُنوا اْسَتجیبوا ِللَّ َها الَّ  ؛)یا ایُّ

 دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيـد هنگـامي كـه شـما را     ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  .»بخشد خواند كه شما را حيات مي سوي چيزي مي به

را گـري او   ايد و پيامبر و برنامه هدايت است: اي كساني كه ايمان آورده چنينپيام آيه 
 .كنـد  كنـد كـه شـما را زنـده مـي      ايد، اين پيامبر شما را به چيزي دعوت مـي  تصديق كرده

ابراين، دعوت او را بپذيريد؛ زيرا حيات واقعي و زنده شدن حقيقي تنها در سـايه عمـل   بن
  شود. هاي اسالم تأمين مي به آموزه

پيامبر و قرآن كـريم   هاي آموزهبديهي است مراد از حيات و زندگي كه در اثر عمل به 
حيـات و  نه حيات و زندگي حيواني؛ چون  ،، حيات و زندگي انساني استآيد دست مي به

انبيـا   هـاي  آموزهانبيا نياز ندارد. حيات حيواني بدون  هاي آموزهزندگي حيواني به ايمان و 
، برخالف حيات و زندگي انساني؛ طور يكسان وجود دارد هحيوانات ب ديگربراي انسان و 

 ،انبيا قابل تحصيل اسـت. از سـوي ديگـر    هاي آموزهاز  پيروياز طريق هدايت الهي و كه 
ات و معناي زندگي در گرو سعي و تالش خـود انسـان اسـت و تحصـيل آن     تحصيل حي

انبيا تنها راه تحصيل حيات ، و برعهده خود انسان نهاده شده است است كهاختياري  يامر
اسالم سرنوشت انسان را بـه عمـل و    ،اساس ينابرآموزند.  ميو معناي زندگي را به انسان 

  داند. نتيجه اراده و خواست خود او وابسته مي
كه خود سـازنده سرنوشـت و    شود معرفي مي موجودي انسان ،بيني توحيدي در جهان

َو َاْن َلـْیَس ِلْالْنسـاِن اّال مـا (گويـد:   صورت حصر مي شخصيت خويش است. قرآن كريم به
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 ،آورد دست مـي  براي انسان جز آنچه با سعي و كوشش و عمل به« )؛39)، 53(نجم()یَسع
  .»اي نخواهد بود بهره

سخن نهايي در معناي زندگي در اسالم آن است كه معناي زندگي، محصـول سـعي و   
از انبيـا و   پيـروي  راهتالش خود انسان است و حيات انسـاني و معنـاي زنـدگي تنهـا از     

؛ يعني معناي زندگي تنها در صورتي تحقق پيدا يابد ميهاي اسالم تحقق  كارگيري آموزه هب
 پيـامبر  هاي آموزهروش زندگي را، بر اساس پيروي از كند كه صاحب زندگي، سبك و  مي

 يسامان دهد. تنها در اين صورت اسـت كـه معنـاي زنـدگي و ارتقـا      )و دين حق (اسالم
كنـد. زنـدگي    مرتبه وجودي، در شكل حيات حقيقي و سعادت اخـروي تحقـق پيـدا مـي    

را به مقام ربوبي يابد و آدمي  حقيقي در سايه بندگي و ايمان به قدرت ذات ربوبي معنا مي
  .)183ص ،1387 جوادي آملي،( بخشد شدن) ارتقا مي  (مظهر اسماي حسناي الهي

  خاستگاه بحث معناداري زندگي
هرچند پرسش از معناي زندگي، تاريخي به قدمت حيات بشـر دارد و انسـان همـواره در    

يـد  از كجـا آمـده اسـت؟ چـرا با     :پرسيده است كـه  عمق وجود خويش اين را از خود مي
ـ  ا زندگي كند؟ معنا و هدف زندگي چيست؟ سـرانجامِ زنـدگي كـدام    كن بحـث  يسـت؟ ل

پوچي زندگي، به يك معنا بحثي جديد و مشـكل امـروز بشـر     برابرمعناداري زندگي، در 
شود كه زمينه طرح آن به قرن هفدهم و آغاز شكوفايي علـوم تجربـي در غـرب     تلقي مي

وم تجربي از تبيين فلسـفه خلقـت و علـل غـايي     كه دانشمندان عل؛ همان دوره گردد برمي
بيني، ضبط، كنتـرل   آفرينش رويگردان شدند و تمام همت و تالش خود را در جهت پيش

و مهارِ رويدادها صرف كردند. موفقيت روزافـزون و تـأثير شـگرف اكتشـافات علمـي و      
طلبـي   فيـت برداري هرچه بيشتر از مواهب خدادادي، همراه با عا تكنيك و صنعت در بهره
دانشمندان شكل گيرد و تصويري  ذهنهدف از جهان در  جان و بي سبب شد تصويري بي

ها داراي معنا و در راستاي تحقق هدف خاص در نظام خلقت ديـده   پديده  كه در آن، همه
اين تفكر تا بدانجا سيطره پيـدا كـرد كـه اسـتيس      مورد ترديد و انكار قرار بگيرد. ،شد مي
  :گفت مي

جهان تحت حاكميت يك موجود روحـاني نيسـت، بلكـه بـه عكـس، تحـت سـلطه         تنها نه
تواند در جهـانِ بيـرون    نيروهاي كور است و لذا هيچ آرماني، اخالقي يا غيراخالقي، نمي

از ذهـن و ضـمير خـود مـا      هـاي مـا بايـد صـرفاً     رو، آرمان از ما وجود داشته باشد. ازاين
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جهـاني كـه مـا را     ،ت خود ما هسـتند. بنـابراين  هاي ما مجعوال آرمان )در واقع(بجوشند. 
م روحـاني اسـت. ايـن جهـان مـرده اسـت. مـا در جهـاني         عظـي  تهياي ،احاطه كرده است

تفـاوت   ها كـامالً بـي   ها باشد. اين جهان در مورد ارزش كنيم كه حامي ارزش زندگي نمي
  ).16، ص1390(استيس،  است

 رهتوان نشاني از هدف و معنا دربا ينم بديهي است در چنين تصويري از جهان، منطقاً
علـت  «و از جمله معناي زندگي سراغ گرفت؛ زيـرا بـا ناديـده گـرفتن      ،ها و انسان پديده
مطـابق  «چـون:   ؛معنا خواهد بـود  چيز بي مند انگاشتن انسان و جهان، همه و ناهدف» غايي

در حـال  معناست و طبيعت نيز چيـزي جـز مـاده     شعور و بي اين تصوير جديد، جهان بي
هدفي بر حركات ماده حاكم نيست و اين حركات نيز محكوم نيروهـا   حركت نيست. هيچ
  :گويد وايتهد مي. )21(همان، ص »و قوانين كور هستند
توانيد يك خط مشخص و دقيقي در عرض تاريخ اروپا بكشيد و بدين وسـيله آن   شما مي

اند. اين خط از ميان عمر گاليله  نامساوي را به دو دوره تقسيم كنيد كه داراي طول كامالً 
يحيان متـأخرتر ـ چنـين    چه مشركان قديم و چه مسـ  ـيان پيش از گاليله  يگذرد. اروپا مي
شود، اما اروپاييـان پـس    انديشيدند كه جهان از طريق طرح و هدف، ضبط و مهار مي مي

  .)123-109، ص1382، همو( دانستند هدف مي از گاليله، جهان را كامالً بي

هـاي دوران مـدرن، از    بحران معنا در غرب از زماني شتاب مضاعف گرفت كه فلسـفه 
كردند  هاي قرن بيستم، جهان را چنان تفسير مي هيوم در قرن هيجدهم گرفته تا پوزتويست
سازند و به آن و به موجودات جهان هستي هدف  كه گويا خودشان هستند كه جهان را مي

  گويد: س همين تفكر ميبر اسا استيس بخشند. و معنا مي
معنا موضوع اصلي بخش عظيمي از هنر و  معنا و نيز يك زندگي بي تصوير يك جهان بي

همين است كه هست و اين پاسـخ نهـايي همـه تحقيقـات      ادبيات جديد است، جهان دقيقاً
گونـه اسـت. هرچيـزي     است. هيچ دليلـي وجـود نـدارد بـراي ايـن كـه چـرا جهـان ايـن         

بـود، بـراي آن نيـز دليلـي وجـود       ي باشد و اگر جور ديگري مـي توانست جور ديگر مي
  .)114ص همان،( نداشت

مندي و معناداري انسان و زنـدگي   است كه هدف دليلبدان  اين تصوير از جهان دقيقاً
 را مندي جهان و انكار معناداري انسان و زندگي، آن تصوير ديني . تصوير ناهدفشدانكار 

ي خلقت و معناداري انسـان و زنـدگي و اصـول اخالقـي و     دار از جهان كه بر اصل هدف
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معنا و وحشـتناك و پراضـطراب بـراي     ارزشي استوار بود، ويران كرد و جهاني گنگ و بي
اي بـه   بشر ترسيم نمود و انسان را در اين جهان يلـه و رهـا، نااميـد از زنـدگي، در جـاده     

  ناكجاآباد رهنمون و رهاشده به حال خود واگذار كرد.
بودن اخـالق   بحث نسبي ،گري اين تفكر زماني به اوج رسيد كه از دل اين تفكر انوير

هاي اخالقي را سست كرد و در نهايت از بين برد. هـابز   بيرون آمد و همه اصول و ارزش
گويد: اگر هيچ هدفي در جهان وجـود نداشـته باشـد، هـيچ      بيني مي بر اساس همين جهان

هايي هستند كه بر اميال  خير و شر نام«ر چنين است ارزشي هم وجود نخواهد داشت و اگ
هـاي   هـا و آداب و رسـوم و آمـوزه    وخـوي  كنند و اينها در خُلق هاي ما داللت مي و نفرت

دانـد   آيد، خوب مي ... هر انساني چيزي را كه از آن خوشش مي. ندا مختلف مردم متفاوت
  .)115(همان، ص »نامد آيد، بد مي و چيزي را كه از آن بدش مي

هايي  اي از حوزه  اين سخن نيز دقيقاً بدان معناست كه هيچ اصل و ارزشي در هيچ حوزه
ها آن را خـوب يـا بـد     آنچه ما انسان  اي ندارد و همه كه با انسان ارتباط دارد، اساس و ريشه

گردد، نـه اينكـه    ها برمي ان به عواطف و جنبه احساسي ما انسانش دانيم، خوب و بد بودن مي
  خود، بدون در نظر گرفتن احساس ما، داراي ارزش مثبت يا منفي باشند.

وجود » معنا و هدف«واقعيتي خارج از احساس انسان، به نام  ،بيني بر اساس اين جهان
بلكـه آنچـه انسـان تحـت عنـوان       ،هاي انسان براي تحقق آن انجام گيرد ندارد كه فعاليت
شـود. بـديهي    ي احساسات شخصي تلقي مـي دهد، همه در راستاي ارضا زندگي انجام مي

اي  بيني، كه در آن، نه جهان معنا و هدف دارد، و نه انسان وظيفه است بر اساس اين جهان
كـردن   تمايالت شخصي، سخن گفتن از معناي زندگي كـه انسـان بـا زنـدگي     يجز ارضا

معنـاي  معناست؛ زيـرا بـر اسـاس آنچـه در تبيـين       خواهد آن معنا را تحقق ببخشد، بي مي
واقعيتي است مسـتقل از زنـدگي و احساسـات صـاحب     » معناي زندگي«زندگي گذشت، 

خواهـد بـه آن    زندگي، و انسان از طريق برگزيدن سلوك و روش صحيح در زنـدگي مـي  
بيني، نه جهـان معنـا دارد، نـه انسـان و نـه       كه در اين جهان درحالي ؛دست پيدا كند» معنا«

  زندگي.
  دگيمعنايي زن منشأ گمان بي

 معنايي زنـدگي،  گيري انديشه بي درباره علل پيدايش و شكلشناسان شناسان و روان جامعه
ايـن  تفسـير   از را ي انسـان ناتوان ويژه هبها و ها، شكست ها، ناكاميامور متعددي مانند رنج
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اينكـه  در خصوص اما  دانند.انگاري مياز جمله عوامل دروني و اجتماعي مهم پوچ امور،
 ،و سهم هركدام به چه ميزان اسـت  رده عواملي در بروز و رواج اين تفكر نقش داچ دقيقاً

  ارائه شده است. هاي گوناگوني ديدگاه
 هـايي  انسـان  آنها معتقدند .دانند ميضعف يا عدم ايمان ديني  را ترين عاملمهم برخي

به خدا ايمان ندارد يا ايمان به خدا در آنها رسوخ نكرده، به دليل ضعف در عقيـده، بـا    كه
خـدا   چنين افرادي چون .شود منتفي مي شان اي اعتقاد به خدا از ساختار فكري اندك شبهه
و جايگـاه   خـود كنند و به دليل آنكه  ميفراموش نيز ، حقيقت خود را كنند ميرا فراموش 

ايـن گـروه معتقدنـد     .شـود  ميمعنا بي شانراي، زندگي بكنند ميگم  ستيخود را در نظام ه
 كنـد.  دهـد و زنـدگي را معنـادار مـي     ايمان و اعتقاد به خداست كـه بـه انسـان اميـد مـي     

 معتقدند، اند ها مخالفبا عقايد ديني بيشتر اسقف با اينكهاستيس  برخي مانند ،اساس ينابر
از خدا  دوريايمان و  فقدانناشي از  ،دنياي امروزدر  شفتگي و تفكر پوچي و سرگردانيآ

  .)109(همان، ص استو دين 
معنـايي زنـدگي قابـل     بروز و گسترش انديشه پوچي و بي عوامل يادشده درتأثير  البته

. منشـأ اصـلي   ندسـت هرسد اين عوامل، علل متوسط و مياني  كن به نظر مييل ،انكار نيست
انكـار   نيز و» معلوليـ اصل ضرورت علِّي  «عليت و  تفكر پوچي را بايد در غفلت از اصل

برخـي را از   دقيقـاً  كـه  جو كرد. اما عـاملي و و دوري از تفكر عقالني جست» ييعلت غا«
و آنها را به انديشـه پـوچي دچـار    كرد رويگردان » ضرورت علِّي معلولي«و » عليت«اصل 

، مبتنـي  »نظريه هـدف «، عدم تصور صحيح از آزادي و اختيار بود. برخي بر اساس ساخت
 پنداشتند ميبر اينكه خداي سبحان، انسان را در راستاي تحقق هدف خاص آفريده است، 

ژان پـل  «بـرد. ايـن سـخن را     خدا با تعيين هدف، استقالل و آزادي انسـان را از بـين مـي   
آمريكـا مطـرح كردنـد و هنـوز نيـز نفـوذ دارد. آنهـا         در» كـرت بـاير  «در اروپا و » سارتر
  گويند: مي

هـاي خـود زنـدگي     باليم كه مستقل و آزاديم و هنگامي كه بر اساس آرمان ما به خود مي
ي از جهـاني باشـيم   يـ وردهاي قهرمانانه داشته باشيم. اما اگر مـا اجزا اتوانيم دست مي ،كنيم

صـورت، شـأن و منزلـت مـا چنـدان       نكه براي رسيدن به هدفي طراحي شده اسـت، درآ 
اي در ذهـن سـاخته    شـده  تفاوتي با يك وسيله يا ابزاري كه بر اساس هدف از پيش تعيين

  .)270، ص1382(متز،  شده، ندارد
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 ،رسد اينان چون از چگونگي جمع بين آزادي و اختيار انسان از يك طـرف  به نظر مي
ماندند، برخي براي تضمين آزادي  نناتوامندي جهان از طرف ديگر  و اصل عليت و غايت

روي برتافتند » ييعلت غا«و » معلوليـ ضرورت علّي  «و » اصل عليت«و اختيار انسان، از 
اصل عليت و اصـل   پنداشتند ميدار بودن زندگي سر باز زدند؛ زيرا  و برخي از قبول هدف

ت دارد. اين گمان مندي جهان، با اصل اختيار انسان منافا معلولي و غايتـ ضرورت علّي  
   :گرفت سرچشمه مينادرست از تفسير نادرست از اختيار و آزادي 

عبارت است از  ،شود در تصور غربي، اختيار و آزادي كه در مورد انسان به كار برده مي
كردنـد اگـر قـانون     آنها فكر مـي ». ي و معلوليلّضرورت ع«و » قانون عليت«رهايي از 

(قانون ضرورت علِّي و معلـولي) را در طبيعـت انكـار كننـد، در     علّيت و قانون موجبيت 
ايـن  » راسـل « ،رو حقيقت، به نوعي اختيار در مورد طبيعت (و انسان) قائل شدند. ازايـن 

  .)528، ص1تا، ج (مطهري، بي تطرح كرده اس» اختيار«بحث را در زير تيتر 

  گويد: داري جهان، مي در همين راستا، شوپنهاور بر اساس انكار اصل عليت و هدف
لكن اين اراده، هـم بـدون    ،معناست؛ زيرا حقيقت جهان خواست و اراده است زندگي بي

، يگانـه ماهيـت آن   »تالش«كند؛ زيرا  اراده همواره تقال مي .علت است، هم بدون هدف
چنـين   ،رو تواند نقطه پايـاني بـر آن بگـذارد. ازايـن     است و هيچ مقصود و محصولي نمي

درد  .توانـد بـه رضـايت نهـايي دسـت يابـد و در خـود تـا ابـد ادامـه دارد           كوششي نمـي 
ناپـذير بـراي دور    هـاي توقـف   كوشـش  .خود گريزناپذير و ذاتي زندگي اسـت  خودي به

دهـد. بنـابراين، راه رهـايي از     ساختن رنج، كاري بيش از تغيير در صورت آن انجام نمـي 
تنهـا انكـار اراده    ي. خودكشـي نـه  اين رنج، كاستن از شـدت اراده اسـت، و نـه خودكشـ    

كار در اين واقعيـت مضـمر   نيست، بلكه تأييد نيرومند آن نيز هست؛ زيرا ماهيت ذاتي ان
-108، ص1390(شـوپنهاور،   هـاي آن  است كه از لذت زنـدگي اجتنـاب شـود، نـه غـم     

306(.  

مندي  داري جهان و انكار غايت طبيعي است تفكر مبتني بر انكار اصل عليت و ناهدف
حاصل  جوي معنا و هدف زندگي، تالشي بيو چنين نتيجه خواهد داد كه جست ، منطقاًآن

منشـأ   ،شـود. بنـابراين   و كاري لغو خواهد بود؛ زيرا هيچ غايتي براي زندگي منظـور نمـي  
و » معلـولي ـ ضرورت علِّي  «و انكار » عليت«ناشي از انكار اصل  ،معنايي زندگي گمان بي

 منطقـاً  ،ي است. انكار مجموع يا هريك از اين اموريان و علت غادار بودن جه انكار هدف
  هد داشت.امعنايي جهان و زندگي را در پي خو بي
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 ،معنـايي زنـدگي كـافي اسـت     تنهايي در بي در بين اين اصول، هرچند انكار هركدام به
داري اسـت؛   منـدي و هـدف   معنا شدن زندگي نقش مستقيم دارد، انكار غايـت  آنچه در بي

يا هريك از آن دو،  بدون قبول اصل » معلوليـ ضرورت علِّي  «و » عليت«زيرا قبول اصل 
مستلزم معنـاداري زنـدگي نيسـت؛ زيـرا      داري جهان و زندگي، منطقاً مندي و هدف غايت

منـدي و   معلـولي، غايـت  ـ ممكن است با قبول اصل عليت و نيـز قبـول ضـرورت علِّـي      
تبـع آن، معنـاداري    به بديهي است در اين فرض، معناداري جهان و شود.داري انكار  هدف

قابل اثبات نيست. معناداري زندگي تنها در صورتي ضـرورت منطقـي پيـدا     زندگي منطقاً
معنـايي زنـدگي،    بنابراين، منشـأ گمـان بـي    مندي جهان اثبات شود. كند كه اصل غايت مي

هـاي   معنـايي را از پديـده   ي و بـي داري جهان و زندگي است و آنچه پوچ غفلت از هدف
منـدي و   كند، بعد از قبول اصـل عليـت، اصـل غايـت     جهان منتفي و زندگي را معنادار مي

  داري خلقت است. هدف
پـوچي و بيهـودگي    ند، منطقاًمعتقد» ييعلت غا«الهي كه به اصل فالسفه  ،اساس ينابر

دار و مبتنـي بـر حكمـت     معنا يدانند. آنها نظام خلقت را نظام را در نظام خلقت منتفي مي
: مطهري، ر.ك( معنا دانست توان پوچ و بي اي را نمي كه هيچ پديده اي گونه به ؛ندشمار ميبر
منتفـي اسـت. بـا     بيني الهي بطالن در نظام خلقت، منطقـاً  در جهان .)749ص، 13ج تا، بي

برخي از فالسفه غرب در  يمعنايي زندگي، اينك به بررسي آرا گمان بي أشدن منش روشن
  پردازيم. اين زمينه مي

  آراي فالسفه غرب در معناداري زندگي و نقد آنها
دار بـودن آن، هرچنـد بـه نـوع      معنايي زندگي و نيز معنـاداري و هـدف   تفكر پوچي و بي

ن نيسـت كـه   آمعناي اين سـخن   ،بيني و تفسير انسان از جهان و انسان بستگي دارد جهان
بدين معنا كه اگر  ؛معنايي زندگي تابع ديدگاه و تصميم ماست ناداري و بيمع بدين ترتيب،

واقعيت عيني و خارجي هم تابع نگـاه   ،معنا دانستيم ما جهان و زندگي انسان را پوچ و بي
مسـتقل از   ،و تصميم ما باشد. واقعيت خارجي جهان و حيات انسان و معنـاداري زنـدگي  

تابع نگاه  ،معنا بودن زندگي از هستي است. معنادار يا بيبيني و تفسير ما  نگاه و نوع جهان
ها در واقع يا معنادار است و آن در صورتي است كه  و تصميم انسان نيست. زندگي انسان

معناست و آن در صورتي است  فرد زندگي را بر اساس هدف آفرينش سامان دهد و يا بي
تابع تصميم و  ،معنا شدن زندگي بيكه زندگي در جهت هدف زندگي نباشد. اما معنادار يا 
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 .معنا باشـد  گيرد زندگي معنادار يا بي كه تصميم مي اوستخواست انسان است. اين خود 
ها از سر  خارجي كه انسان يعنوان واقعيت معنا بودن فرايند زندگي، به بنابراين، معنادار يا بي

معنـا شـدن    نـادار يـا بـي   هرچنـد مع  ؛گذرانند، تابع ميل و اراده و تصميم انسان نيسـت  مي
  زندگي به اختيار خود انسان است.

در جهان غرب بايد در فاصـله گـرفتن از تفكـر    را تفكر پوچي زندگي  أمنشكه  گفتيم
مـداري   ترين اصول فلسفه، يعني غفلت از اصل عليت و غايـت  عقالني و غفلت از اساسي

ـ در ميان اصول فلسفي، اصل عليت و ضرورت علِّـي    .جو كردو بخش جست فاعل هستي
 .)527، ص1(همـان، ج  اسـت   ترين اصول و اساس قبول هر نظريه علمـي  معلولي اساسي

در اين زمينه، بايـد از   را نظران مطرح صاحب هاي ديدگاه ياساس، نقد و بررسي آرا ينابر
د در اين زمينه بر كسـاني وارد  ترين نق اساسي بيني آنها آغاز كرد. پيشينه ذهني و نوع جهان

گيرند. بديهي است با ناديـده گـرفتن    است كه اصل عليت و غايتمندي جهان را ناديده مي
گردد؛ زيرا  آنكه قابل نقد باشد، مجاز مي هر نوع اظهارنظر درباره هر چيز، بي ،اين دو اصل

درباره اصـل   هويژ هشعور، ب هاي ذي داري فاعل بر اساس انكار اصل عليت و فرض ناهدف
  دهد. پيدايش هستي و آفرينش انسان، استدالل و منطق جايگاه خود را از دست مي

  نقد سخن شوپنهاور
شود كـه   از مجموع سخنان شوپنهاور درباره واقعيت جهان و حقيقت زندگي، برداشت مي

 الًمفهـومي كـام  بـه  كنـد و   ليستي از جهان و زندگي انسان ارائه ميئاتفسير و تبييني ايد او
  گويد: مي و شود انتزاعي و ذهني از جهان و زندگي انسان قائل مي

ما جهان پديداري را آيينه يـا عينيـت اراده بـه حسـاب آورديـم و ازآنجاكـه        ،روي ازاين
به اين دليل اسـت كـه ايـن     همواره زندگي است، دقيقاً ،ورزد آنچه اراده به آن اراده مي

نفسـه، محتـواي    اراده شـيء فـي   .تصـور نيسـت  ورزي بـراي    چيزي جز نمـايش آن اراده 
انـد و   دروني و ذات جهان است، امـا زنـدگي، جهـانِ نمايـان و پديـدار تنهـا آيينـه اراده       

اش؛ و مـادام كـه اراده    شود كه يك جسم با سـايه  جهان چنان با اراده همراه مي ،بنابراين
، 1390 (شــوپنهاور، جهــان و زنــدگي نيــز وجــود خواهــد داشــت ،وجــود داشــته باشــد

  .)276-275ص

 ،بيني، تمام حقيقت جهـان  ن است كه در اين جهانآبيني  ترين نقد بر اين جهان اساسي
همراه با موجودات آن، تنها تصوري تلقي شده كه اين تصـور از وجـود اراده زنـدگي در    
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جهان چيزي نيست جز تصور جهان كه علـت   ،در اين تصوير گيرد. سرچشمه ميها  انسان
با اين توضيح كه انسان و ميل  ؛هاست ، ميل و اراده زندگي در وجود انسانبخش آن هستي

  وجود دارند. رهاهموآنكه علتي داشته باشند  و اراده زندگي، بي
كن ازآنجاكه ناشي از انكـار  ييد، لآمواجهه با آن غريب به نظر  اين سخن شايد در بدوِ
مبنا درباره چگـونگي پيـدايش جهـان و معنـاي      عنوان مبنايي بي اصل عليت است، خود به

 يادشـده ن است كـه تفسـير   آترين اشكال بر اين تفسير  شود؛ زيرا اساسي زندگي تلقي مي
  فاقد تبيين عقلي است.

اين سخن كه جهان عيني چيزي جز تصور ذهني مـا آدميـان نيسـت و وجـود جهـان      
تـأملي   د، سخني است كـه نادرسـتي آن بـا انـدك    بدون اراده و ميل به زندگي معنايي ندار

يابد جهان با فرض عدم وجود انسـان و زنـدگي،    شود؛ زيرا انسان بالوجدان مي آشكار مي
بر پنداري انگاشـتن   افزونداراي وجود عيني و مستقل از ذهن است و ذهني پنداشتن آن، 

يز مستلزم فقدان فهـم  جهان هستي، مستلزم تكثر جهان به تعداد اذهان آدميان است و آن ن
هركس از جهان و تصور خـاص   ،بيني هاست؛ زيرا با اين جهان و زبان مشترك ميان انسان
گويد. گذشـته از آن، دربـاره منشـأ پيـدايش جهـان، يعنـي اراده        خود از زندگي سخن مي

بخـش اراده چيسـت؟ ايـن     منشأ و علت هستي :اصلي مطرح است كهپرسش زندگي، اين 
پاسـخي بـراي    ،، يگانـه ماهيـت اراده اسـت   »تالش«وجود دارد و  موارههسخن كه اراده 

 ،و اگر طبق فرض، منشأ جهان اراده زندگي است نيستبخش اراده  از علت هستي پرسش
شـود و چـه    اراده زندگي از كجا ناشـي مـي   :از علت اراده وجود دارد كه پرسشهمچنان 

الوجـود اسـت و    ممكن» اراده«زيرا  موجود برتري اراده زندگي را در انسان آفريده است؟
به مقتضـاي اصـل    كهاچربخش نياز دارد؛  الوجود براي موجود شدن به علت هستي ممكن
از علت وجود اراده  پرسشبنابراين، . شود علت موجود نمي هيچ موجود ممكني بي ،عليت
يي و از چرا پرسشاز علت وجود اراده،  پرسشد. گذشته از كرجواب رها  توان بي را نمي

وجـود دارد و ماننـد سـايه پيوسـته      همـواره هدف اراده است. اين سخن كه اراده زندگي 
الوجـود و نـه چرايـي اراده را توجيـه      همراه وجود آدمي است، نه اراده انسـان را واجـب  

معنـا و هـدف    تـوان بـي   معنا باشد و نه زندگي را مي تواند بي نه جهان مي ،كند. بنابراين مي
جهان و زندگي هر دو بايد  منطقاً  مندي، با توجه به اصل عليت و غايت ،در نتيجه .دانست

 معنادار باشند. 
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گويـد اراده علـت    كردن اين قسمت از سخن شوپنهار كه مي در مقام موجهكسي شايد 
است، بگويد اين سـخن، همـان   ه  برآمده از اراده انسان» زندگي«و » جهان همچون تصور«

ـ  .گويند: عالم و آدم تجلي اراده خداسـت  ميسخن فالسفه الهي است كه  كن بـا انـدك   يل
 .يك از مدعيات شوپنهاور همخواني ندارد شود سخن فالسفه الهي با هيچ تأملي روشن مي

بر مبتني بودن بر ادله عقلي، منبع معناداري جهـان   افزون گذشته از آن، سخن فالسفه الهي
معنـا   تـوجيهي ناموجـه بـراي بـي     ،كه سـخن نـامبرده   درحالي ؛داري زندگي است و هدف

بنابراين، بين سخن شوپنهاور و سخن  .انگاشتن جهان و نامعنادار تلقي كردن زندگي است
  فالسفه الهي وجه جمع وجود ندارد.

  نقد سخن استيس
معنا دانستن جهان و زندگي، تالش كسـاني   و در بيافكران   فراتر از تالش شوپنهاور و هم

عنـوان حقيقـت تبيـين     درصددند ذهنيات خويش را بـه » حقيقت« م ناميدناست كه با توه
زندگي انسان را بر اساس ساختار ذهني خود تفسير و توجيه نماينـد. از   ،كنند و در نتيجه

  گويد: جمله اين افراد والتر استيس است. او مي
هرچنـد   ؛مواجـه شـدن بـا حقيقـت اسـت      ،من مطمئنم اولـين كـاري كـه بايـد انجـام داد     

نده باشد. گام دوم آن است كه بياموزيم با آن حقيقت زندگي كنيم. آنچه مـن  كن مأيوس
در گام اول بر آن اصرار دارم، صداقت كامل است. البته آنان كه در پـي احيـاي اصـول    

ــد، فريــب اعتقــادات مســيحيت امــا واجــد نــوعي فريبكــاري  ،كــاران آگــاهي نيســتند ان
هاسـت.   بخش و خواب و خيال روهاي آراماند كه همان آرام كردن خويش با دا ناآگاهانه

بخش جديد اميـد    به يك داروي آرام گويند، صرفاً كساني هم كه سخن از دين جديد مي
دارند. هر دو  به يك نحو، از رويارويي با اين حقيقت ابا دارند كـه در جهـان بيـرون از    

چ تسلي، هـيچ  ها، هيچ دوست در آسمان، هي انسان هيچ معنويتي، هيچ حرمتي براي ارزش
ياري يا تأييدي براي آدمي وجود ندارد. اولين كاري كه ما بايد انجـام دهـيم ايـن اسـت     

صادق باشيم؛ يعني نه به دنبال پناهگاهي در توهمات نو و  كه در قبول اين واقعيت كامالً
كهنه برويم و نه اينكـه حاضـر باشـيم در رؤياهـاي آرزوانديشـانه دربـاره ايـن موضـوع         

  .)120، ص1382(استيس،  يمور شو غوطه

كاري ناآگاهانـه، همـان    فريب ي، استيس خود نيز با نوعبنگريمبينانه  ديده خوش اگر با
مات خـويش را  دهد، توه كه به احياگران اعتقادات مسحيت نسبت مياي  كاري نوع فريب



 
 

 

172 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
وم، 

ل س
سا

13
95

  

و از  پنـدارد  مـي م تـوه  ،را كه در اديان الهي مطرح است نامد و حقيقت مطلق حقيقت مي
عنـوان   خواهد از حقيقت واقعي دست بردارند و به پندار و ذهنيات وي بـه  خوانندگان مي

  حقيقت روي آورند.
» دانـد  اي مـي  ا هر بچه مدرسهاين ر«رسد استيس در يك مغالطه به اصطالح  به نظر مي

آن ترين دليل بـر   آنكه حتي ضعيف ، بيرا بودن حقيقت مطلقِ مورد ادعاي اديان الهي توهم
مبني بر نفي حقيقت مطلق، حقيقـت معرفـي    را و توهم خويش پندارد مياقامه كند، مسلّم 

هرگـز از   ،خواهد در تصديق وي صداقت كامل داشته كند و با اصرار از خوانندگان مي مي
  رويارويي با اين حقيقت، يعني نفي حقيقت مطلقِ مطرح در اديان الهي ابا نداشته باشند. 

ن نوع مغالطات، ذهن خواننـده ناخواسـته از ابتـدا در جهـت قبـول      بديهي است در اي
آنكـه متوجـه شـود از كـدام مقـدمات       شود، بـي  گر سوق داده مي مدعاي موردنظر مغالطه

نشده به نتيجه ناخواسته آن رسيده است. بنابراين، در پاسخ به مدعاي اسـتيس مبنـي    اثبات
و حقيقت آن است كه حقيقت وجود  م استبر اينكه وجود معنويت و حقيقت مطلق توه

خود اين ادعـا چگونـه اسـت؟ آيـا      :شود كه مطرح مي پرسشاز هر چيز، اين  پيشندارد، 
ماتيخود اين ادعا از جمله توهتوه كه بـه ادعـاي وي    را مات نيست؟! زيرا استيس خود
كـه آن را  اسـت  يك قسم توهمي  .كند به دو قسم تقسيم مي ،كنند آدميان با آنها زندگي مي

توهم ديني است، مبني بر اينكه نظـام هسـتي بـر اسـاس      و منظور، نامد مي» توهم بزرگ«
آمده است و اين چيزي  پديدحكيمانه كه در نهايت، خير در آن غلبه خواهد كرد،  يطرح

كـه سـعادت   اسـت  از توهمات كوچك   اي مجموعه ،جز توهم ما آدميان نيست. قسم دوم
   .(همانجا) كند ميبشر از آنها تغذيه 

از جمله توهمات كوچك آدميان  ،مدعاي استيسكه از كجا  :اين است كه پرسشحال 
او مبنـي بـر    اصطالح خودش، از سنخ رؤياهاي آرزوانديشانه نباشد؟! يا سـخن خـود   يا به

كاررفته در آن بر هيچ استوار اسـت، تـوهم بـزرگ     هاينكه جهان با همه اسرار و حكمت ب
تنهـا  آنها بته اين سخن بدان معنا نيست كه زندگي آدميان خالي از توهم است و نباشد؟! ال

كنند. ما نيز قبول داريم كه بسيار از اموري كه بشـر آنهـا را سـعادت     با حقيقت زندگي مي
ـ  ند،ستهجزء توهمات  ،اساس، قدرت يا پول شهرت، افتخارات بي همچونداند،  مي كن يل

ـ را تواند به استناد وجود برخي از توهمات، همه آنچه  استيس نمي  ،انديشـد  ن مـي دابشر ب
م بداند. قياس برخي از توهمات كه بهتوه  د، بـه مـدعاي   نم باشـ حق نيز ممكن است تـوه
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الفـارق اسـت؛ زيـرا     داري خلقت، قيـاس مـع   بخش و هدف علت هستي بارهاديان الهي در
عين  اديان الهي بر براهين عقلي انكارناپذير مبتني است و دقيقاً حقيقت مطلقِ مورد ادعاي

آوردن آن در حـد برخـي    پـايين  رو، . ازايـن واقعيت و حقيقت و نقطه مقابل تـوهم اسـت  
بنيان و توهم دانستن حقيقت به استناد اينكه برخي از معتقدات آدميـان تـوهم    مات بيتوه

است كه فـرد چـون قـدرت ابطـال      1»ان پنبهپهلو«اصطالح  است، همان ارتكاب مغالطه به
براي نفي آن به وجود برخي توهمات در افكار  ،بر معناداري زندگي نداردرا براهين عقلي 

  جويد. ها تمسك مي انسان
ايـن   كنـيم. را بـاور   درستي بشناسيم و صادقانه آن  هما آدميان بايد حقيقت راستين را ب
 ؛، نه با حقيقت خودساخته و پنداري زنـدگي كنـيم  بدان معناست كه بايد با حقيقت واقعي

زيرا سعادت و خسـران و در   ؛در مسائل حياتي، مانند معناي جهان و هدف زندگي ويژه هب
معنا شدن زندگي، به شناخت درست يا نادرست از معناداري جهـان و   معنادار يا بي ،نتيجه

در حاكميـت اصـل    ،هدف زندگي بستگي دارد. ريشه اصلي معنـاداري جهـان و زنـدگي   
د، بدان جهـت  يمندي جهان و زندگي است و بايد بحث را بدون تطويل زا عليت و هدف

از علت جهان (اصل عليت) و  پرسشاست كه  دليلسوق داد. تأكيد بر اين نكته نيز بدان 
داري  منـدي جهـان و هـدف    از چرايي عالم و فلسفه وجودي زندگي (اصل غايت پرسش

كننـده، معنـاي زنـدگي     است كه بدون يافتن پاسخي منطقي و قانع هايي پرسشزندگي) از 
رسد ريشه داشتن معنـاي زنـدگي    اي از ابهام باقي خواهد ماند. به نظر مي همچنان در هاله

دورنماي بحث آينـده، يعنـي    ،داري زندگي مندي و هدف در اصل عليت و در اصل غايت
  كند. روشن ميمعناي زندگي را نيز  بودنِ نه جعلي و بودن كشفي

  بودن معناي زندگي كشفي
آيا هدف زندگي امري است كه بايد آن را كشف كرد يا انسان خود هدف زندگي را بايـد  

نيز روشـن   يم، پاسختعيين و جعل كند؟ با توجه به آنچه درباره معناي زندگي توضيح داد
ت و داري زنـدگي اسـ   معنـاداري زنـدگي همـان هـدف     ،كـه گفتـيم   شود؛ زيـرا چنـان   مي

يعنـي   ،داري آفرينش انسان است؛ زيرا آفـرينش انسـان   داري زندگي نيز همان هدف هدف
                                                           

شود، بلكه ناقد مدعايي را كه قدرت نقد آن را  پنبه دليل بر ضد مدعاي نخستين مطرح نمي .  در مغالطه پهلوان 1
  پردازد. ربط به مدعاي اصلي مي گذارد و به ابطال مدعاي ضعيف يا بي ندارد، كنار مي



 
 

 

174 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
وم، 

ل س
سا

13
95

  

كردن امكان دستيابي به هدف زندگي. حال  يعني فراهم ،آفرينش زندگي و آفرينش زندگي
معناداري زندگي، مبني بر تحقق بخشـيدن بـه هـدف آفـرينش، روشـن       با توجه به معنايِ

زيرا هدف آفرينش  ؛كردني نه جعل ،كردني است كشف يامر است كه معناي زندگي منطقاً
موضوعي است كه جعـل آن تنهـا در شـأن آفريننـده حيـات و بخشـنده        ،و غايت زندگي

  زندگي است، نه در شأن انسان.
انسـان بـا    و عيني اسـت  يكمال و سعادت انسان است كه امر ،هدف و غايت زندگي

و بـا   بكوشـد كشف آن بايد با انتخاب روش صحيح در زندگي در جهت رسـيدن بـه آن   
در  ،تحقق بخشيدن به آن، زندگي را معنادار كند. هـدف زنـدگي از نظـر مرتبـه وجـودي     
كنـد.   مرتبه آثار و افعال انسان نيست تا گفته شود انسان خود هدف زنـدگي را جعـل مـي   

هاي انساني است كه در مرحله باالتر از خـود   ز جمله اصالتا ،خلقت و راز زندگي  هدف
انسـان   ،در نتيجه .انسان است و جعل و تعيين آن، تنها در صالحيت آفريننده زندگي است

تر از آن است كه بتواند آن را جعل كند؛ زيرا آنچه انسـان   خود از نظر مرتبه وجودي پايين
تـر   تر و پـايين  وره از نظر مرتبه وجودي پستكند، بالضر به دست خود جعل و قرارداد مي

بايد برتر از انسـان و زنـدگي باشـد؛ زيـرا      كه هدف زندگي منطقاً درحالي ؛از انسان است
  .يابدشود تا هدف زندگي تحقق  زندگي انجام مي

يعني  ؛كند خود زندگي را معنادار نمي خودي است كشف معنا و غايت زندگي به گفتني
بالضروره زندگي او  ،ض، اگر فرد معنا و هدف زندگي را كشف كردچنين نيست كه به فر

آنچه زندگي  و مقدمه معنادار شدن زندگي است ،معنادار شود. كشف معنا و هدف زندگي
  عمل در راستاي هدف زندگي است.  ،كند را معنادار مي

دانند كـه مـا بـه وجـود خـداي       بودن معناي زندگي را مشروط به اين مي برخي كشفي
بدين معنا كه اگر به فرض به وجود خدا قائل نباشـيم   ؛معتقد باشيم 1وار شخص و انسانمت

وارش  ولي ناانسان ،ولي او را غيرمتشخص بدانيم يا متشخص ،يا به وجود خدا قائل باشيم
                                                           

طوركه انسان در افعال خويش هدف دارد، خدا نيز در افعال خـود   ماندرباره خدا اين است كه ه» وار انسان«. مراد از واژه  1
هدف دارد و چون خدا زندگي را آفريده است، انسان بايد معنا و هدف زندگي را كشف كند. در نتيجـه، اگـر خـدا در    

گي معناست؛ چون ممكن است هدفي از آفـرينش زنـد   داري مانند انسان نباشد، كشف معنا و هدف در زندگي بي هدف
درباره خدا، مستلزم قول به مثل داشتن خداسـت و چـون نفـس ايـن سـخن      » وار انسان«نداشته باشد. البته كاربرد واژه 

وار  بودن معنـاي زنـدگي در فـرض ناانسـان     مورد بحث، يعني جعلي گيري مبتني بر آن در موضوع نامعقول است، نتيجه
  بودن خدا نيز مردود است.  
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يك از اين سه صورت سؤال از هدف خدا از آفرينش يا سؤال از هـدف   بينگاريم، در هيچ
بـودن معنـاي زنـدگي جـاي      سؤال از كشفي يـا جعلـي   ،تيجهزندگي صحيح نيست و در ن

هدفي باشد كه انسان صاحب زندگي بايد از زنـدگي   »هدف زندگي«و اگر مراد از  ،ندارد
وارِ آفريننـده يـا    صورت، اگر فرد به وجود خداي متشخصِ انسان خود داشته باشد، دراين

ش نيز بايد هدف همـان خـدا را   زندگي اعتقاد داشته باشد و نيز معتقد باشد خود  بخشنده
كردنـي، نـه    از آفرينش يا بخشنده زندگي تعقيب كند، باز هدف زندگي امري است كشف

هـا مفقـود شـود، هـدف زنـدگي ديگـر        اگر هريك از اين قيـد و شـرط   ولي ،كردني جعل
يعنـي بـا فقـدان هريـك از      ؛كردني خواهد بود كردني نخواهد بود، بلكه امري جعل كشف

د هدف و معنـايي بيابـد، بلكـه بايـد بـه      تواند براي زندگي خو ، انسان نمييادشدهشرايط 
  ).12ص ،1382(ملكيان،  زندگي خود هدف و معنايي بدهد

، مبنـي  يمرسد بر اساس آنچه در توضيح معنا و هدف و غايت زنـدگي گفتـ   به نظر مي
انساني، اين معنـا  بر اينكه معنا و هدف زندگي عبارت است از آن امر عيني، يعني سعادت 

خود انسان نباشد و تابع تصميم و اعتقـاد انسـان صـاحب     طرفوجه قابل جعل از  هيچ به
زندگي نيست. البته اين نكته نيز روشن است كه در صورتي كه فرد صـاحب زنـدگي بـه    
وجود خدا معتقد نباشد يا به خداي غيرمتشخص اعتقاد داشته باشد يا خداي مورد اعتقـاد  

بـودن   عنوان هدف آفرينش مطرح نيست تا به كشفي يا جعلـي  وار باشد، امري به او ناانسان
اين سخن اين نيست كـه پـس آنچـه فـرد صـاحب زنـدگي         كن نتيجهيآن نوبت برسد؛ ل

 ،زندگي او را معنادار كند؛ زيرا هدف و معنـاي زنـدگي   ،گزيند عنوان هدف زندگي برمي به
  صاحب زندگي نيست.عيني است و تابع جعل و تصميم فرد  يامر

داننـد يـا    البته بديهي است كساني كه به خدا معتقـد نيسـتند يـا او را متشـخص نمـي     
كشف هدف الهي از آفرينش براي آنان معنـا   ،دانند و بنابراين وار مي متشخص ولي ناانسان

گيرند و هركس بر اساس هدف خاصـي زنـدگي خـود را     ندارد، آنها نيز هدفي در نظر مي
هـدف   نظـر كن آن هدف ربطي به معناي زندگي ندارد. آن هـدف از آن  يدهد، ل سامان مي
دهـد.   شود كه انسان مختار است و موجود مختار بدون هدف، كاري انجـام نمـي   تلقي مي

 يكـه امـر   ندارد ربطي به هدف زندگي ،كند را جعل مي بنابراين، هدفي كه انسان خود آن 
چون هدف زندگي تحقق سعادت همراه با جاودانگي انسان است كه تنهـا از   ؛عيني است

  .يابد ميطريق زندگي بر اساس بندگي تحقق عيني 
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  گيري نتيجه
» زندگي معنـادار «كه يم معناداري زندگي بيان شد، نتيجه گرفت بر اساس آنچه درباره معنايِ

 ،اي است كه در راستاي هدف زنـدگي باشـد؛ زيـرا زنـدگي معنـادار طبـق فـرض        زندگي
به عبارت  و دار. بنابراين، معناي زندگي مالزم با هدف زندگي است هدفاست اي  زندگي
همـان   ،معنـاي زنـدگي   و تحقـق  ،همان تحقق معناي زنـدگي  ،تحقق هدف زندگي ،ديگر

دار بودن زنـدگي ايـن    اما بين وصف معناداري زندگي و هدف تحقق هدف زندگي است.
؛ دانسـت دار بـودن زنـدگي    توان الزمه هدف تفاوت وجود دارد كه معناداري زندگي را مي

شود كه زندگي بر اساس هدف باشد؛ يعني وقتي به  زيرا معناداري زندگي آنگاه مطرح مي
گـوييم ايـن    با روش خاص در راستاي هـدف زنـدگي اسـت، مـي     و كنيم مي زندگي نگاه

آگـاهي از اينكـه زنـدگي در     ،زندگي معنادار است. البته براي معنادار دانستن يك زنـدگي 
الزم است. بنابراين، معناداري زندگي وصف انتزاعي است كه  ،راستاي هدف زندگي است

د. نسـبت بـين معنـاداري زنـدگي و     شـو  از مقايسه زندگي بـا هـدف زنـدگي انتـزاع مـي     
داري زنـدگي   ف زم با هدنسبت تالزم است؛ زيرا معناداري زندگي مال ،داري زندگي هدف

تـا   ،ز سـوي ديگـر  گـردد. ا  انتزاع مي بودن زندگي، هدفدر راستاي است؛ چون معناداري 
گيـرد تـا از آن    مقايسـه بـين زنـدگي و هـدف آن صـورت نمـي       ،دار نباشد زندگي هدف

دو مفهـوم   ،داري داري زندگي انتزاع شود. بنابراين، مفهوم معناداري زنـدگي و هـدف  معنا
كننـد كـه    كه هر دو از يك حقيقت عيني حكايت مي» هدف«و » معنا«برخالف  ؛ندا متالزم

كند. كمال و سـعادت   آن حقيقت از راه زندگي بر اساس بندگي براي انسان تحقق پيدا مي
زندگي، تنها پشتوانه عيني زندگي است كه آن را از پوچي  عنوان هدف و معناي حقيقي به
  كند. آورد و انسان را به زندگي اميدوار مي بيرون مي
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